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1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz tu poligraficznego do nauki w zawodzie technik cyfrowych
procesów graficznych w Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu
Specyfikacja zamówienia:

2. Wspólny Słownik zamówie (CPV):
30232110-8 (drukarka laserowa), 30232100-5 (drukarki i plotery), 30192113-6 (tusze do drukarek
atramentowych)
3. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia do: 30 grudnia 2011 r.
4. Opis sposobu przygotowania propozycji oferty cenowej:

Oferta powinna:
a) zawiera cen netto, warto

podatku VAT, cen brutto, wyra on cyfrowo i słownie;

b) musi by sporz dzona w j zyku polskim, czyteln i trwał technik ;
c) musi obejmowa cało

zamówienia wraz z kosztami transportu;

d) zawiera adres lub siedzib oferenta, numer telefonu, numer NIP,
5. Propozycje cenow nale y zło y na zał czonym formularzu
Zalacznik1. Formularz ofertowy.
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenie nale y uwzgl dni :
- warto przedmiotu zamówienia,
- obowi zuj cy podatek od towarów i usług (VAT)
- koszty transportu.
7. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie kierował si przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiaj cy b dzie kierował si kryterium najni szej ceny z zachowaniem
najkorzystniejszych wska ników jako ciowych.
8. Miejsce i termin zło enia oferty cenowej.
Ofert cenow nale y zło y w terminie do: 22 grudnia 2011r. do
g o d z . 1 2 : 0 0 za po rednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: zse@poczta.internetdsl.pl w tytule: Oferta cenowa „Dostawa
drukarki wielkoformatowej i laserowej”. W tre ci listu nale y umie ci oprócz nazwy i adresu
Zamawiaj cego, nazw i adres wykonawcy;
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- faksem nr: 75 649 45 61, w nagłówku umie ci tre : Oferta cenowa „Dostawa drukarki
wielkoformatowej i laserowej”;
- poczt , kurierem lub te dostarczon osobi cie na adres: Zespół Szkół Elektronicznych
w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 2, 59-700 Bolesławiec w nieprzejrzystej i zamkni tej
kopercie na kopercie nale y umie ci oprócz nazwy i adresu Zamawiaj cego, nazw i adres
wykonawcy oraz opatrzy tytułem: Oferta cenowa „Dostawa drukarki wielkoformatowej
i laserowej”.
Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci zaproszenia, kieruj c swoje zapytanie

na pi mie. Zapytania mog by składane faksem pod nr 75/649 45 61 lub poczt elektroniczn :
zse@poczta.internetdsl.pl, Zamawiaj cy udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwi zane z prowadzonym
post powaniem chyba, e zapytanie wpłynie do Zamawiaj cego w terminie krótszym ni 3 dni przed
terminem składania ofert. Tre zapyta wraz z wyja nieniami Zamawiaj cy zamie ci na stronie
internetowej, na której zaproszenie wraz z zał cznikami jest udost pniane.

9. Osob uprawnion przez Zamawiaj cego do kontaktu z Wykonawcami jest:
Marek Rosa lub Maciej Pronkiewicz –
w Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu –
ul. Tyrankiewiczów 2, tel. 75/649 45 60, fax. 75/649 45 61, e-mail: zse@poczta.internetdsl.pl

10. Dokumenty jakie nale y doł czy do oferty
10.1. Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz oceny ofert, oferta musi
zawiera nast puj ce dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (zał. nr1. Formularz ofertowy),
2) wypełnione o wiadczenie wykonawcy (zał. nr 2 O wiadczenia wykonawcy),
3) umowa kupna -sprzeda y (zał. nr 3 Umowa kupna-sprzeda y),

11. Wybór najkorzystniejszej oferty
11.1. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w zaproszeniu oraz, e oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryterium wyboru.
11.2. Zamawiaj cy powiadomi o wynikach post powania Wykonawców, którzy zło yli oferty w
przedmiotowym post powaniu za po rednictwem strony internetowej znajduj cej si
www.zse.boleslawiec.pl oraz poczt elektroniczn w dniu 22 grudnia 2011 r. do godz. 15:00
12. Zał czniki
Zał cznik nr 1 Formularz ofertowy
Zał cznik nr 2 O wiadczenie wykonawcy
Zał cznik nr 3 Umowa dostarczenia oferty zamówienia
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